
 [)أقسام اللغة العربية / اللغة اإلجنليزية / االجتماع / الوثائق واملكتبات / التاريخ / الفلسفة / علم النفس / الصحافة(]    2017/ 1016جدول امتحانات دور يناير للعام اجلامعي 
 

 الصحافة علم النفس الفلسفة التاريخ الوثائق واملكتبات االجتماع اللغة االجنليزية اللغة العربية الفرقة اليوم والتاريخ

 ــــــــــــ مدخل إىل علم النفس علم النفس العام تاريخ مصر الفرعونية تاريخ العلوم تاريخ الفكر االجتماعي تاريخ إجنلرتا علم اللغة العام االوىل      31/12السبت 
 تاريخ الصحافة املصرية علم نفس الشخصية مناهج البحث مصر والشرق األدنى إدارة الوثائق إدارة املؤسسات تاريخ إجنلرتا أدب مصر اإلسالمية الثالثه

 تاريخ العامل العربي أنثروبولوجيا نفسية علم أصول الفقه دراسة تارخيية للمصادر مصادر املطبوعات علم االجتماع االقتصادي النقد الشعر يف صدر اإلسالم الثانيه  1/1االحد 

خدمات التكثيف  علم اجتماع تنمية  تاريخ إجنلرتا قارنأدب م الرابعه 2/1االثنني 
 فلسفة األخالق علم النفس االجتماعي فلسفة العلوم نييتاريخ املماليك واأليوب واالستخالص

 3/1الثالثاء 
تاريخ وحضارات الشرق  اللغة العربية مبادئ البحث االجتماعي اللغة الفرنسية   االوىل    

  ــــــــــــــــــــــــ مصادر فلسفية األدنى

 اللغة األوربية اللغة األوربية اللغة األوربية اللغة األوربية اللغة األوربية اجتماع حضري   الثالثه
 ميةتشريعات إعال علم نفس االرتقاء فلسفة اجلمال تاريخ أوربا علم االتصال اإلحصاء االجتماعي تدريبات القراءة علوم احلديث  الثانيه 4/1االربعاء 
 دعاء وإقناع تاريخ علم النفس فلسفة التاريخ تاريخ أوربا مناهج البحث العلمي علم اجتماع سياسي   اللغة األوربية احلديثة الرابعه 5/1اخلميس 
 الصحافة العاملية      مقال وتدريبات لغوية  الرابعه 9/1االثنني 

  إحصاء فلسفة عامة اجلغرافيا العامة مدخل لدراسة الوثائق غرافيا العامةاجل علم اجلمال علم نفس اإلبداع األوىل 10/1الثالثاء 
 مناهج حبث  فلسفة األخالق مصر يف عصر الرومان مصادر ومراجع متخصصة أنثروبولوجيا اجتماعية األدب األمريكي النقد العربي   الثالثة

 مدخل للفن الصحفي سيكولوجيا العمليات نظرية اجتماعية تاريخ الدولة العربية مصادر ومراجع علم االجتماع العائلي دراما علم األصوات الثانيه 11/1االربعاء 
 نظرية اإلعالم نصوص أدب عربي نصوص أدب عربي نصوص أدب عربي  نصوص أدب عربي نصوص أدب عربي أدب مصر اإلسالمية الرابعه 12/1اخلميس 

  اللغة األوربية احلديثة اللغة األوربية اللغة األوربية احلديثة حصاءإ اللغة األوربية احلديثة   االوىل  14/1السبت 
 إعالم دويل اإلحصاء فلسفة سياسية تاريخ الدولة العباسية ببليوجرافيا نصوص يف علم االجتماع   الثالثه

 الثانيه 15/1االحد 
 أدب عربي حديث و وتعبريحن اللغة العربية اللغة العربية حنو وتعبري اللغة العربية اللغة العربية 
        

 حترير صحفي مناهج حبث ميتافيزيقا تاريخ آسيا علم املعلومات جرمية واحنراف 19الشعر يف القرن  الفن القصصي الرابعه 16/1االثنني 

 17/1الثالثاء 
   رقيالفكر الش منهج البحث التارخيي  مدخل إىل الفلسفة علم الصوتيات البالغة العربية االوىل 

تاريخ اإلمرباطورية   علم اجتماع اتصال مقدمة يف علم اللغة علم اصول الفقة  الثالثه
 الرومانية

  

 الفكر العربي

 إعالم وتنمية  الفلسفة اليونانية احلضارة اإلسالمية    اللغة األوربية احلديثة الثانيه 18/1االربعاء

 21/1السبت 
    بادئ علم االقتصادم  مدخل إىل علم االجتماع   االوىل

 التحرير الصحفي      الرتمجة ادب شعبي  الثالثه

       مورفولوجي العروض والقافية الثانيه 22/1االحد

 23/1االثنني 
  علم النفس االرتقائي     مدخل لألدب العروض والقافية األوىل

 امتياز امتياز امتياز امتياز  امتياز امتياز امتياز الثالثه

 الرتمجة الصحفية علم النفس الصناعي  تاريخ املغرب واألندلس اللغة الشرقية مشكالت اجملتمع املصري   الرابعة 24/1ثالثاء ال
ا وحىت الساعة الواحدة ظهرا . -1  -مالحظات:    

 
                           تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباح
 
 ة والعملية مبعرفة السادة رؤساء األقسام العلمية.حتدد مواعيد االمتحانات الشفهي -2                                                            

 ملحوظة هامة: بالنسبة لطالب قسم اجلغرافيا )الفرقة الثالثة والرابعة( وقسم اليورومتوسطية سوف يعلن هلم جدول مستقل.. 
 عميد الكلية                         التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون   جلنة إعداد اجلداول                                                         



 [/الدراسات الدولية / الرتمجة/ اللغة الفرنسية/ اللغة األملانية / اآلثار اإلسالمي / اآلثار القديم(أقسام )] 2017/ 1016جدول امتحانات دور يناير للعام اجلامعي 
 

 اآلثار القديم اآلثار اإلسالمي غة األملانيةالل اللغة الفرنسية الرتمجة الفرقة اليوم والتاريخ

 (  1تاريخ مصر القديم )  العمارة القبطية  حضارة وثقافة الدول الناطقة باالملانية استماع وحمادثة مدخل إىل األدب اإلجنليزي االوىل 31/12السبت 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ النحو املتقدم يف اللغة اإلجنليزية الثالثه

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اللغة العربية الثانيه  1/1االحد 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ علم األلفاظ وتداول اللغة الرابعه 2/1االثنني 

 لغة عربية حنو وصرف  اللغة العربية اللغة العربية لغة عربية (1اللغة العربية )  االوىل     3/1الثالثاء 

     الرتمجة  التتبعية الثالثه
     االستماع واحملادثة  الثانيه 4/1االربعاء 
     الشعر احلديث الرابعه 5/1اخلميس 

     الرتمجة بعهالرا 9/1االثنني 
     

 اثار مصرية قدمية العمارة البيزنطية  ( 1قراءة )  تدريبات يف القراءة األنثروبولوجيا األوىل 10/1الثالثاء 

     الدراما الثالثة
     الصرف وتطبيقاته يف اللغة اإلجنليزية الثانيه 11/1االربعاء 
     نظرية الرتمجة الرابعه 12/1اخلميس 

 حاسب ايل  حاسب آيل ( 1استماع وحمادثة )  حنو وتعبري الصوتيات االوىل  14/1بت الس

     نصوص من املصطلحات العلمية الثالثه

     مقال وتدريبات باإلجنليزية الثانيه 15/1االحد 

     
     اللغة الفرنسية الرابعه 16/1االثنني 

 17/1الثالثاء 
 اللغة املصرية القدمية العمارة االسالمية  (  1انشاء وكتابة موضوعات )  دخل إىل الثقافة الفرنسيةم مدخل إىل الرتمجة االوىل 

     ( األدب العربي3اللغة العربية ) الثالثه

     مبادئ علم االقتصاد الثانيه 18/1االربعاء

 21/1السبت 
 رمدخل لعلم االثا تاريخ الدولة العربية    تاريخ الرتمجة االوىل

     مدخل إىل العلوم الرتبوية الثالثه

     الرتمجة من اإلجنليزية وإليها الثانيه 22/1االحد

 23/1االثنني 
 مواقع اثرية الرتمجة    ـــــــــــــــــــ األوىل

     ــــــــــــــــــــ الثالثه

     تاريخ الرابعة 24/1الثالثاء 
ا وحىت الساعة الواحدة ظهرا .تبدأ االمتحا -1  -مالحظات:    

 
                           نات الساعة العاشرة صباح
 
 حتدد مواعيد االمتحانات الشفهية والعملية مبعرفة السادة رؤساء األقسام العلمية. -2                                                      

 ن هلم جدول مستقل.. ملحوظة هامة: بالنسبة لطالب قسم اجلغرافيا )الفرقة الثالثة والرابعة( وقسم اليورومتوسطية سوف يعل
 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  جلنة إعداد اجلداول                                                         



 ة / نظم معلومات جغرافية(قسم اجلغرافيا )شعبة عامة / الئحة قدمي)] 2017/ 1016جدول امتحانات دور يناير للعام اجلامعي 
 

 اجلغرافيا )نظم املعلومات اجلغرافية( اجلغرافيا الئحة قدمية شعبة عامةاجلغرافيا  الفرقة اليوم والتاريخ

   جغرافيا البيئة االوىل 31/12السبت 
 خرائط جيولوجية جغرافيا املدن جيموروفولوجيا الثالثه

   جغرافيا مناخية الثانيه  1/1االحد 
 ختطيط إقليمي ختطيط إقليمي ختطيط إقليمي الرابعه 2/1ثنني اال

   مبادئ علم املساحة  االوىل     3/1الثالثاء 
 خرائط طبوغرافية اللغة األوربية احلديثة جغرافيا املياه العذبة الثالثه

   جغرافيا الوطن العربي  الثانيه 4/1االربعاء 
 مناهج حبث إفريقيا وحوض النيل يعيةجغرافية مصر الطب الرابعه 5/1اخلميس 

 جغرافية مصر الطبيعية والبشرية األراضي اجلافة جغرافيا الصحاري الرابعه 9/1االثنني 
   

   اجلغرافيا العامة األوىل 10/1الثالثاء 
 نصوص جغرافية إحصاء نصوص جغرافية الثالثة

   إحصاء الثانيه 11/10االربعاء 
 نظم املعلومات نصوص من األدب العربي جغرافيا التنمية هالرابع 12/1اخلميس 

   اللغة العربية االوىل  14/1السبت 

 مساقط ومساحة جغرافيا النقل والتجارة جغرافيا العامل اإلسالمي الثالثه

   اللغة العربية الثانيه 15/1االحد 

 االستشعار عن بعد  جغرافية البحر املتوسط الرابعه 16/1االثنني 

 17/1الثالثاء 
   علم االجتماع االوىل 

 خرائط وتوزيعات  اخلرائط والتوزيعات الثالثه

   جغرافيا زراعية الثانيه 18/1االربعاء

 21/1السبت 
   جغرافيا الريف االوىل

 جيومورفوجلي  جغرافيا السياحة الثالثه

   جغرافيا البحار واحمليطات الثانيه 22/1االحد

 23/1االثنني 
    األوىل

 امتياز امتياز امتياز الثالثه

 قواعد بيانات  مناهج حبث الرابعة 24/1الثالثاء 
ا وحىت الساعة الواحدة ظهرا . -1  -مالحظات:    

 
                           تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباح
 
 ادة رؤساء األقسام العلمية.حتدد مواعيد االمتحانات الشفهية والعملية مبعرفة الس -2                                                                 

 ملحوظة هامة: بالنسبة لطالب قسم اجلغرافيا )الفرقة الثالثة والرابعة( وقسم اليورومتوسطية سوف يعلن هلم جدول مستقل.. 
 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  جلنة إعداد اجلداول                                                         

 
 


